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األهداف والتطور التارٌخى لعلم النفس الصناعىاحمد اسماعٌل عبدهللا ابو المعاطى مستجد ١١٠٤٨٣١

مفهوم تحلٌل العمل ومصادر جمع البٌانات فٌهاحمد طارق دمحم عبد الوهاب مستجد ٢١٠٤٨٣٢

مفهوم االختٌار المهنى والعوامل المؤثرة فٌهاحمد عبد المجٌد فرج دمحم مستجد ٣١٠٤٨٣٣

(االختبارات- الممابلة  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد احمد عبده دمحم عبده فٌاض مستجد ٤١٠٤٨٣٤

(الملل-نوبات العمل - االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملاحمد دمحم عبد المتعال عبد المجٌد سلٌم مستجد ٥١٠٤٨٣٥

مفهوم وأنواع الدافعٌة للعملاحمد دمحم دمحم ابو الفتوح مستجد ٦١٠٤٨٣٦

(مراكز التموٌم- االختبارات  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد اسامه دمحم ابو صالح سعد مستجد ٧١٠٤٨٣٧

مفهوم ومراحل وأنواع ضغوط العملاسامه هشام دمحم مصطفى الجوهرى مستجد ٨١٠٤٨٣٨

األمراض المهنٌة واألمن الصناعىاسراء ابراهٌم الحسٌنى دمحم النمر مستجد ٩١٠٤٨٣٩

أنواع ووظائف الدافعٌة للعملاسراء ابراهٌم عبد الجواد جاد زرزورة مستجد ١٠١٠٤٨٤٠

(فترات الراحة- الحرارة- االضاءة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملاسراء احمد احمد السٌد ابو الوفا مستجد ١١١٠٤٨٤١

األمن الصناعى ووسائل تحمٌك أهدافهاسراء السعٌد دمحم السعٌد محمود مستجد ١٢١٠٤٨٤٢

الرضا المهنى والوالء التنظٌمىاسراء رفٌك شحاته مجاهد سعده مستجد ١٣١٠٤٨٤٣

(مراكز التموٌم- الممابلة )طرق ووسائل تحلٌل الفرد اسراء سعد احمد دمحم دمحم نعمه هللا مستجد ١٤١٠٤٨٤٤

محددات الرضا المهنىاسراء عبد العزٌز حموده عبد العزٌز حموده مستجد ١٥١٠٤٨٤٥

مفهوم ومراحل وعناصر ضغوط العملاسراء عبد اللطٌف عبد اللطٌف عبد اللطٌف مهادل مستجد ١٦١٠٤٨٤٦

(التعب- الحرارة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل اسراء عماد مصطفى السٌد احمد مستجد ١٧١٠٤٨٤٧

مفهوم ومحددات الرضا المهنىاسراء فهمى حسٌن فهمى سلٌمان مستجد ١٨١٠٤٨٤٨

(المصادر المرجعٌة- االختبارات  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد اسراء دمحم اسماعٌل على عبد هللا مستجد ١٩١٠٤٨٤٩

(نوبات العمل- الضوضاء- التهوٌة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل اسراء دمحم دمحم عزت سٌرج مستجد ٢٠١٠٤٨٥٠
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وظائف ونظرٌات الدافعٌة للعمل اسماء ابراهٌم الذكرى على الملموش مستجد ٢١١٠٤٨٥١

(الموسٌمى - االضاءة- التهوٌة )الظروف الفٌزٌمٌة للعملاسماء السعٌد على حسن جاد مستجد ٢٢١٠٤٨٥٢

مواجهة ضغوط العمل على مستوى المنظمةاسماء السٌد دمحم ابراهٌم الوصٌف مستجد ٢٣١٠٤٨٥٣

آثار ضغوط وحوادث العمل على المنظمةاسماء السٌد دمحم الجوهرى العسال مستجد ٢٤١٠٤٨٥٤

اآلثار السلبٌة لضغوط العمل على مستوى المنظمة وأسالٌب مواجهتهااسماء رمضان ابراهٌم عزام مستجد ٢٥١٠٤٨٥٥

النظرٌات المفسرة لحوادث العملاسماء عبد المجٌد احمد عبد المجٌد جبر مستجد ٢٦١٠٤٨٥٦

(التعب- الضوضاء )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل اسماء على ابراهٌم على الشرلاوى مستجد ٢٧١٠٤٨٥٧

مواجهة ضغوط العمل على مستوى الفرداسماء على دمحم على الشٌخ مستجد ٢٨١٠٤٨٥٨

(نوبات العمل- التهوٌة - االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل اسماء عمرو ابراهٌم ابراهٌم النبراوى مستجد ٢٩١٠٤٨٥٩

تصنٌف وأسباب حوادث العملاسماء دمحم احمد عبد الرحٌم عٌسى مستجد ٣٠١٠٤٨٦٠

(الموسٌمى- التهوٌة- الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل اسماء دمحم احمد عوض مستجد ٣١١٠٤٨٦١

أنواع ونظرٌات دوافع العملاسماء دمحم عطٌه عبد الرحٌم المتولى مستجد ٣٢١٠٤٨٦٢

(التهوٌة- الضوضاء -الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل اسماء دمحم دمحم حسن شبانة مستجد ٣٣١٠٤٨٦٣

(المصادر المرجعٌة- الممابلة )طرق ووسائل تحلٌل الفرد اسماء دمحم محمود حسن محمود عبدالمجٌد مستجد ٣٤١٠٤٨٦٤

مفهوم وأسباب حوادث العملاسماء ٌسرى عبدالفتاح الشبكى مستجد ٣٥١٠٤٨٦٥

(التشجٌع المادى- الملل - التهوٌة )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل اشواق ٌوسف عبدالمطلب ادرٌس مستجد ٣٦١٠٤٨٦٦

مفهوم ونظرٌات دوافع العملاالء اشرف عبد العظٌم حامد ابراهٌم مستجد ٣٧١٠٤٨٦٧

اآلثار السلبٌة لضغوط العمل على مستوى الفرد وأسالٌب مواجهتهااالء جمٌل عبدالعزٌز ابراهٌم مخلوف مستجد ٣٨١٠٤٨٦٨

(الموسٌمى-التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل االء حسانٌن عبد العزٌز عبد العزٌز مستجد ٣٩١٠٤٨٦٩

أنواع تحلٌل العمل وأهدافه واستخداماتهاالء دمحم سعد اسماعٌل مستجد ٤٠١٠٤٨٧٠
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(التشجٌع المادى-التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملاالء نجاح الحسٌنى عطوه البسٌونً مستجد ٤١١٠٤٨٧١

آثار ضغوط وحوادث العمل على الفردالسٌد عبد اللطٌف السٌد عبد اللطٌف الشلمانى مستجد ٤٢١٠٤٨٧٢

المفهوم  والجوانب الرئٌسٌة للدافعٌة المهنٌةالشٌماء ماهر دمحم عرفات مستجد ٤٣١٠٤٨٧٣

(التعب- االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل امانى ٌوسف على ٌوسف عبد الحافظ مستجد ٤٤١٠٤٨٧٤

الرضا المهنى والوالء التنظٌمى امل صبرى احمد على احمد خلٌفه مستجد ٤٥١٠٤٨٧٥

طرق االختٌار المهنى والعوامل المؤثرة فٌهامل وهبه عوض عبدالرحمن سرحان مستجد ٤٦١٠٤٨٧٦

(التغذٌة- التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل امنٌه اشرف دمحم صبرى ابراهٌم مستجد ٤٧١٠٤٨٧٧

أنواع ونظرٌات ومؤشرات  الرضا المهنى امنٌه شرٌف ابراهٌم ابراهٌم مستجد ٤٨١٠٤٨٧٨

أسباب حوادث العملامنٌه شعبان ابراهٌم شعبان ٌوسف مستجد ٤٩١٠٤٨٧٩

(فترات الراحة- الملل- الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل امنٌه وائل دمحم دمحم صالح خضر مستجد ٥٠١٠٤٨٨٠

مفهوم وأنواع ومؤشرات الرضا المهنىامنٌه ولٌد اسماعٌل حسٌن الغزالً مستجد ٥١١٠٤٨٨١

(فترات الراحة- نوبات العمل- االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل امٌره ابراهٌم دمحم ٌسرى العطار مستجد ٥٢١٠٤٨٨٢

األنواع والجوانب الرئٌسٌة للدافعٌة المهنٌةامٌره احمد ابو النجا احمد ابو النجا مستجد ٥٣١٠٤٨٨٣

(فترات الراحة -التهوٌة-الضوضاء  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل امٌره السادات احمد احمد عوض مستجد ٥٤١٠٤٨٨٤

التوجٌه المهنى والمبادىء األساسٌة لعمل الموجه المهنىامٌره سامى دمحم الحسانٌن مستجد ٥٥١٠٤٨٨٥

مفهوم ونظرٌات حوادث العملامٌره عبده دمحم دمحم السٌد ابو العز مستجد ٥٦١٠٤٨٨٦

(الملل- نوبات العمل - الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل اٌمان احمد دمحم عبد الرازق مستجد ٥٧١٠٤٨٨٧

آثار ضغوط العمل على المنظمة واألمن الصناعىاٌمان اسامه ابو الفتوح دمحم حسٌن مستجد ٥٨١٠٤٨٨٨

(الموسٌمى- نوبات العمل - التهوٌة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل اٌمان السٌد دمحم المطان مستجد ٥٩١٠٤٨٨٩

الوظائف والجوانب الرئٌسٌة للدافعٌة المهنٌةاٌمان اٌمن احمد عبد الرحمن موسى مستجد ٦٠١٠٤٨٩٠
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أنواع تحلٌل العمل ومصادر جمع البٌانات فٌهاٌمان ثروت عابدٌن عابدٌن دمحم على مستجد ٦١١٠٤٨٩١

(الموسٌمى- فترات الراحة- االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملاٌمان حامد دمحم الحسٌنى مستجد ٦٢١٠٤٨٩٢

النتائج المترتبة على ضغوط العملاٌمان راضى ابراهٌم ابراهٌم حسٌن مستجد ٦٣١٠٤٨٩٣

(الملل - التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل اٌمان ربٌع دمحم السعٌد السٌسً مستجد ٦٤١٠٤٨٩٤

وظائف الدافعٌة للعمل والعوامل المؤثرة فٌهااٌمان عبد العظٌم على ابراهٌم دمحم مستجد ٦٥١٠٤٨٩٥

(التعب- فترات الراحة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملاٌمان عماد حسن محروس مستجد ٦٦١٠٤٨٩٦

التطور التارٌخى لعلم النفس الصناعى ومٌادٌنهاٌمان عماد شعبان عبدالرحٌم دمحم مستجد ٦٧١٠٤٨٩٧

اآلثار المترتبة على حوادث العمل المتعلمة بالمنشأةاٌمان فتحى عبد الغفور منصور حسب هللا مستجد ٦٨١٠٤٨٩٨

أنواع دوافع العمل والعوامل المؤثرة فى الدافعٌة المهنٌةاٌمان ماهر حسٌن ٌحٌى عباس مستجد ٦٩١٠٤٨٩٩

المصادر واآلثار االٌجابٌة لضغوط العملاٌمان دمحم حامد رمضان رخا مستجد ٧٠١٠٤٩٠٠

أهداف االختٌار المهنى والعوامل المؤثرة فٌهاٌمان نصر الدٌن محمود عز الدٌن مستجد ٧١١٠٤٩٠١

أسباب حوادث العمل واألمراض المهنٌةاٌه ابراهٌم موسى احمد زناتى مستجد ٧٢١٠٤٩٠٢

(التغذٌة- الملل- فترات الراحة  )الظروف النفسٌة للعمل اٌه ابو زٌد حسن ابو زٌد مستجد ٧٣١٠٤٩٠٣

مفهوم وأنواع ونظرٌات الرضا المهنىاٌه حاتم عبد الفتاح الهوارى دمحم سالمه مستجد ٧٤١٠٤٩٠٤

(الموسٌمى- الملل - الضوضاء  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل اٌه حمدى عبد الرحمن عباس مستجد ٧٥١٠٤٩٠٥

مصادر وعناصر ضغوط العملاٌه عبد الغنى عبد هللا محمود موافى مستجد ٧٦١٠٤٩٠٦

مفهوم تحلٌل الفرد والتوجٌه المهنىاٌه لطفى دمحم الباز المنجى مستجد ٧٧١٠٤٩٠٧

آثار ضغوط العمل على الفرد واألمن الصناعىاٌه دمحم احمد العزب الشاعر مستجد ٧٨١٠٤٩٠٨

أسباب وآثار حوادث العمل المتعلمة بالفرداٌه دمحم احمد مصطفى المنشاوى مستجد ٧٩١٠٤٩٠٩

مفهوم الدافعٌة للعمل والعوامل المؤثرة فٌها اٌه دمحم مصطفى مصطفى دمحم مستجد ٨٠١٠٤٩١٠
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مفهوم تحلٌل العمل وأهدافه واستخداماتهاٌه محمود عبد الحمٌد زاهر دمحم مستجد ٨١١٠٤٩١١

العناصر واآلثار السلبٌة لضغوط العملبثٌنه سامى عطا دمحم عمر جندى مستجد ٨٢١٠٤٩١٢

مفهوم ومصادر ضغوط العملبثٌنه دمحم السٌد ابراهٌم شعبان مستجد ٨٣١٠٤٩١٣

(الملل- الحرارة-التهوٌة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل بثٌنه دمحم عبد المنعم دمحم المهدي مستجد ٨٤١٠٤٩١٤

مفهوم ونظرٌات ضغوط العملبدر عادل دمحم مهدي نمرٌش مستجد ٨٥١٠٤٩١٥

أنواع وعناصر ضغوط العملبسمه ٌاسر دمحم محرز مستجد ٨٦١٠٤٩١٦

المفهوم واآلثار السلبٌة لضغوط العملبسنت السٌد الششتاوى احمد السٌد مستجد ٨٧١٠٤٩١٧

تصنٌف ونظرٌات حوادث العملتسنٌم بالل حامد عبدهللا مستجد ٨٨١٠٤٩١٨

عناصر ونظرٌات ضغوط العملثرٌا ابراهٌم السٌد عبد العزٌز مستجد ٨٩١٠٤٩١٩

(التعب-نوبات العمل  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل جزاع فالح جزاع طلب الهرٌشانى مستجد ٩٠١٠٤٩٢٠

األهداف والتطور التارٌخى لعلم النفس الصناعىجهاد عبد هللا مصطفى عبدالسمٌع العجٌل مستجد ٩١١٠٤٩٢١

مفهوم تحلٌل العمل ومصادر جمع البٌانات فٌهجٌالن الحسٌنى احمد دمحم عوض عٌسى مستجد ٩٢١٠٤٩٢٢

مفهوم االختٌار المهنى والعوامل المؤثرة فٌهحسن ابراهٌم عبدهللا على وافد مستجد ٩٣١٠٤٩٢٣

(االختبارات- الممابلة  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد حسن دمحم حسن دمحم مستجد ٩٤١٠٤٩٢٤

(الملل-نوبات العمل - االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملحنان دمحم على عبد العال دمحم مستجد ٩٥١٠٤٩٢٥

مفهوم وأنواع الدافعٌة للعملحنٌن احمد ابو زٌد ناجى مستجد ٩٦١٠٤٩٢٦

(مراكز التموٌم- االختبارات  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد حنٌن وجدى ابو النور احمد ابو النور مستجد ٩٧١٠٤٩٢٧

مفهوم ومراحل وأنواع ضغوط العملخلود محسن احمد حسن الزٌنى مستجد ٩٨١٠٤٩٢٨

األمراض المهنٌة واألمن الصناعىدعاء رضا الدسولى محمود نصر مستجد ٩٩١٠٤٩٢٩

أنواع ووظائف الدافعٌة للعملدعاء عبد الغفار مصطفى زاٌد مستجد ١٠٠١٠٤٩٣٠
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(فترات الراحة- الحرارة- االضاءة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملدعاء فوزى رشاد اسماعٌل مستجد ١٠١١٠٤٩٣١

األمن الصناعى ووسائل تحمٌك أهدافهدعاء دمحم دمحم عرفات مستجد ١٠٢١٠٤٩٣٢

الرضا المهنى والوالء التنظٌمىدعاء محمود مصطفى درغام مستجد ١٠٣١٠٤٩٣٣

(مراكز التموٌم- الممابلة )طرق ووسائل تحلٌل الفرد دعاء ٌحى عبد المجٌد دمحم مستجد ١٠٤١٠٤٩٣٤

محددات الرضا المهنىدنٌا احمد دمحم الشبراوى دمحم النحاس مستجد ١٠٥١٠٤٩٣٥

مفهوم ومراحل وعناصر ضغوط العملدنٌا شولى عزت الصعٌدى مستجد ١٠٦١٠٤٩٣٦

(التعب- الحرارة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل دنٌا عمرو شكرى عبد العزٌز صالح مستجد ١٠٧١٠٤٩٣٧

مفهوم ومحددات الرضا المهنىدنٌا عوض عبده البٌلى عبد العزٌز مستجد ١٠٨١٠٤٩٣٨

(المصادر المرجعٌة- االختبارات  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد دنٌا نبٌل دمحم حموده المرسى مستجد ١٠٩١٠٤٩٣٩

(نوبات العمل- الضوضاء- التهوٌة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل دٌانا نافع دمحم نافع البرى مستجد ١١٠١٠٤٩٤٠

وظائف ونظرٌات الدافعٌة للعمل دٌنا احمد دمحم حامد المتولً مستجد ١١١١٠٤٩٤١

(الموسٌمى - االضاءة- التهوٌة )الظروف الفٌزٌمٌة للعملدٌنا خالد احمد بشار مستجد ١١٢١٠٤٩٤٢

مواجهة ضغوط العمل على مستوى المنظمةدٌنا شندى نبٌه حمزه عبد الفتاح مستجد ١١٣١٠٤٩٤٣

آثار ضغوط وحوادث العمل على المنظمةرانٌا دمحم دمحم عبد المجٌد مستجد ١١٤١٠٤٩٤٤

اآلثار السلبٌة لضغوط العمل على مستوى المنظمة وأسالٌب مواجهتهارحاب عبده حسٌن عبد المعطى االمام مستجد ١١٥١٠٤٩٤٥

النظرٌات المفسرة لحوادث العملرحاب لدرى احمد الطنطاوى مستجد ١١٦١٠٤٩٤٦

(التعب- الضوضاء )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل رحمه خالد جادالحك احمد عزالدٌن مستجد ١١٧١٠٤٩٤٧

مواجهة ضغوط العمل على مستوى الفردرحمه سمٌر احمد دمحم الجمل مستجد ١١٨١٠٤٩٤٨

(نوبات العمل- التهوٌة - االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل رحمه عبده السعٌد حسن مستجد ١١٩١٠٤٩٤٩

تصنٌف وأسباب حوادث العملرحمه دمحم حامد عبد الفتاح مستجد ١٢٠١٠٤٩٥٠
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(الموسٌمى- التهوٌة- الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل رحمه دمحم دمحم البهلول السٌد مستجد ١٢١١٠٤٩٥١

أنواع ونظرٌات دوافع العملرحمه دمحم مصطفى محمود صالح خفاجه مستجد ١٢٢١٠٤٩٥٢

(التهوٌة- الضوضاء -الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل رضا دمحم دمحم حسن الشكعه مستجد ١٢٣١٠٤٩٥٣

(المصادر المرجعٌة- الممابلة )طرق ووسائل تحلٌل الفرد رضوى ابراهٌم دمحم دمحم ابو على مستجد ١٢٤١٠٤٩٥٤

مفهوم وأسباب حوادث العملرضوى ابو بكر طه عبد العال رمضان مستجد ١٢٥١٠٤٩٥٥

(التشجٌع المادى- الملل - التهوٌة )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل رغد ابراهٌم جمٌل عبد هللا السٌد مستجد ١٢٦١٠٤٩٥٦

مفهوم ونظرٌات دوافع العملرلٌه حسٌن حسن السعٌد العجمى مستجد ١٢٧١٠٤٩٥٧

اآلثار السلبٌة لضغوط العمل على مستوى الفرد وأسالٌب مواجهتهارلٌه دمحم عبد الهادى الدسولى البمالوى مستجد ١٢٨١٠٤٩٥٨

(الموسٌمى-التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل رنا احمد دمحم عبد المجٌد ٌوسف المنشاوى مستجد ١٢٩١٠٤٩٥٩

أنواع تحلٌل العمل وأهدافه واستخداماتهرنا عماد نصر السٌد الشرلاوي مستجد ١٣٠١٠٤٩٦٠

(التشجٌع المادى-التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملرنا دمحم فاروق الشهاوي مستجد ١٣١١٠٤٩٦١

آثار ضغوط وحوادث العمل على الفردروان ابراهٌم دمحمدمحم السٌد الزالط مستجد ١٣٢١٠٤٩٦٢

المفهوم  والجوانب الرئٌسٌة للدافعٌة المهنٌةروان دمحم سعد ندٌم دمحم مستجد ١٣٣١٠٤٩٦٣

(التعب- االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل روان دمحم محمود البسٌونً مستجد ١٣٤١٠٤٩٦٤

الرضا المهنى والوالء التنظٌمى روان نادر الحسٌنً دمحم ابراهٌم سٌد احمد مستجد ١٣٥١٠٤٩٦٥

طرق االختٌار المهنى والعوامل المؤثرة فٌهروضه عاطف عبد الغنى صالح عبد النبى مستجد ١٣٦١٠٤٩٦٦

(التغذٌة- التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل رٌفان نجاح عبد الهادى عبد الغنى االشمر مستجد ١٣٧١٠٤٩٦٧

أنواع ونظرٌات ومؤشرات الرضا المهنى رٌم احمد دمحم احمد حسن عمر مستجد ١٣٨١٠٤٩٦٨

أسباب حوادث العملرٌم خالد السٌد موسى حسن مستجد ١٣٩١٠٤٩٦٩

(فترات الراحة- الملل- الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل رٌهام حماده المتولى ابراهٌم مستجد ١٤٠١٠٤٩٧٠
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مفهوم وأنواع ومؤشرات الرضا المهنىرٌهام ٌاسر ابو المحاسن احمد عٌطه مستجد ١٤١١٠٤٩٧١

(فترات الراحة- نوبات العمل- االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل زهره سعد الحسانٌن المصبى مستجد ١٤٢١٠٤٩٧٢

األنواع والجوانب الرئٌسٌة للدافعٌة المهنٌةزٌنب شاكر السٌد العفٌفً مستجد ١٤٣١٠٤٩٧٣

(فترات الراحة -التهوٌة-الضوضاء  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل ساره اكرم رجائى حافظ مستجد ١٤٤١٠٤٩٧٤

التوجٌه المهنى والمبادىء األساسٌة لعمل الموجه المهنىساره السٌد عبدالمجٌد السٌد المتولى مستجد ١٤٥١٠٤٩٧٥

مفهوم ونظرٌات حوادث العملساره عادل دمحم محمود السٌد عمار مستجد ١٤٦١٠٤٩٧٦

(الملل- نوبات العمل - الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل ساره دمحم رضا دمحم التهامى العفٌفً مستجد ١٤٧١٠٤٩٧٧

آثار ضغوط العمل على المنظمة واألمن الصناعىساره دمحم عبد الوهاب ابراهٌم المنسً مستجد ١٤٨١٠٤٩٧٨

(الموسٌمى- نوبات العمل - التهوٌة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل ساره دمحم فتح هللا دمحم سعٌد مستجد ١٤٩١٠٤٩٧٩

الوظائف والجوانب الرئٌسٌة للدافعٌة المهنٌةساره ناروز جمٌل باسلٌوس جرجس مستجد ١٥٠١٠٤٩٨٠

أنواع تحلٌل العمل ومصادر جمع البٌانات فٌهسالى عماد شعبان صالح حسن عماشه مستجد ١٥١١٠٤٩٨١

(الموسٌمى- فترات الراحة- االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملسعاد السٌد سعد السٌد عبد النبى مستجد ١٥٢١٠٤٩٨٢

النتائج المترتبة على ضغوط العملسعاد دمحم حمزه خلف ابو العنٌن مستجد ١٥٣١٠٤٩٨٣

(الملل - التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل سلمى جمال محمود سٌد احمد االمٌر مستجد ١٥٤١٠٤٩٨٤

وظائف الدافعٌة للعمل والعوامل المؤثرة فٌهاسلمى خالد السٌد السعٌد دمحم حسن غانم مستجد ١٥٥١٠٤٩٨٥

(التعب- فترات الراحة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملسلمى رمضان دمحم محمود عبد هللا مستجد ١٥٦١٠٤٩٨٦

التطور التارٌخى لعلم النفس الصناعى ومٌادٌنهسلمى صالح دمحم ودٌد دمحم براغٌت مستجد ١٥٧١٠٤٩٨٧

اآلثار المترتبة على حوادث العمل المتعلمة بالمنشأةسلمى مراد المتولى مجاهد مستجد ١٥٨١٠٤٩٨٨

أنواع دوافع العمل والعوامل المؤثرة فى الدافعٌة المهنٌةسلمى ممدوح صالح احمد بٌلى مستجد ١٥٩١٠٤٩٨٩

المصادر واآلثار االٌجابٌة لضغوط العملسلوى سٌف ابوخلٌل ابراهٌم علً مستجد ١٦٠١٠٤٩٩٠
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أهداف االختٌار المهنى والعوامل المؤثرة فٌهسماح لاسم عبدالخالك لاسم مستجد ١٦١١٠٤٩٩١

أسباب حوادث العمل واألمراض المهنٌةسمر عبد الجلٌل صالح عبد الجلٌل مستجد ١٦٢١٠٤٩٩٢

(التغذٌة- الملل- فترات الراحة  )الظروف النفسٌة للعمل سهٌر دمحم عبد الرحمن مصٌلحى العرالى مستجد ١٦٣١٠٤٩٩٣

مفهوم وأنواع ونظرٌات الرضا المهنىسهٌلة السٌد محمود اسماعٌل مستجد ١٦٤١٠٤٩٩٤

(الموسٌمى- الملل - الضوضاء  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل سهٌله اسامه دمحم رضا الدٌسطى دمحم مستجد ١٦٥١٠٤٩٩٥

مصادر وعناصر ضغوط العملسهٌله طلعت مصطفى عبد المؤمن مستجد ١٦٦١٠٤٩٩٦

مفهوم تحلٌل الفرد والتوجٌه المهنىشروق اشرف عبد النبى الشعرانى رجب مستجد ١٦٧١٠٤٩٩٧

آثار ضغوط العمل على الفرد واألمن الصناعىشرٌف دمحم صالح الغزالى مستجد ١٦٨١٠٤٩٩٨

أسباب وآثار حوادث العمل المتعلمة بالفردشمس ابراهٌم شولى عوض عوض مستجد ١٦٩١٠٤٩٩٩

مفهوم الدافعٌة للعمل والعوامل المؤثرة فٌها شهد دمحم السٌد عبد الفتاح سالم مستجد ١٧٠١٠٥٠٠٠

مفهوم تحلٌل العمل وأهدافه واستخداماتهشٌماء شعبان السٌد الممع مستجد ١٧١١٠٥٠٠١

العناصر واآلثار السلبٌة لضغوط العملشٌماء مجدى عبد ربه عز الرجال مستجد ١٧٢١٠٥٠٠٢

مفهوم ومصادر ضغوط العملشٌماء ناصر ابوالنصر ابوالعنٌن النجار مستجد ١٧٣١٠٥٠٠٣

(الملل- الحرارة-التهوٌة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل ضحى عٌد ٌحى عبده مستجد ١٧٤١٠٥٠٠٤

مفهوم ونظرٌات ضغوط العملضحى فرحات احمد ابراهٌم مستجد ١٧٥١٠٥٠٠٥

أنواع وعناصر ضغوط العملضحى دمحم حامد الرفاعى رجب مستجد ١٧٦١٠٥٠٠٦

المفهوم واآلثار السلبٌة لضغوط العملضحى محمود عبد السالم سعد مستجد ١٧٧١٠٥٠٠٧

تصنٌف ونظرٌات حوادث العملطارق ابراهٌم ابراهٌم دمحم دمحم الدٌب مستجد ١٧٨١٠٥٠٠٨

عناصر ونظرٌات ضغوط العملعاٌده السٌد دمحم المرغنى دمحم مستجد ١٧٩١٠٥٠٠٩

(التعب-نوبات العمل  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل عبدالرحمن بدر ابراهٌم بدر عالم مستجد ١٨٠١٠٥٠١٠

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 ٢٠١٦ الئحة 

علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 شئون الطالب
 كشف توزٌع االبحاث على الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

األهداف والتطور التارٌخى لعلم النفس الصناعىعبدالرحمن عصام دمحم محمود مستجد ١٨١١٠٥٠١١

مفهوم تحلٌل العمل ومصادر جمع البٌانات فٌهعزه دمحم الرفاعى ابو غنام مستجد ١٨٢١٠٥٠١٢

مفهوم االختٌار المهنى والعوامل المؤثرة فٌهعلى متولى على ابو على حسٌن مستجد ١٨٣١٠٥٠١٣

(االختبارات- الممابلة  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد عواطف ممدوح احمد دمحم الشربٌنى مستجد ١٨٤١٠٥٠١٤

(الملل-نوبات العمل - االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملغاده دمحم عبد الوهاب عبد الحمٌد مصطفى مستجد ١٨٥١٠٥٠١٥

مفهوم وأنواع الدافعٌة للعملغصون دمحم غنٌم حسٌن سلٌمان مستجد ١٨٦١٠٥٠١٦

(مراكز التموٌم- االختبارات  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد فاطمه ابراهٌم عبد الرازق دمحم مستجد ١٨٧١٠٥٠١٧

مفهوم ومراحل وأنواع ضغوط العملفاطمه المهدى مصطفى السعٌد فرحات مستجد ١٨٨١٠٥٠١٨

األمراض المهنٌة واألمن الصناعىفاطمه اٌمن منصور على هٌكل مستجد ١٨٩١٠٥٠١٩

أنواع ووظائف الدافعٌة للعملفاطمه حازم عثمان فرحات مستجد ١٩٠١٠٥٠٢٠

(فترات الراحة- الحرارة- االضاءة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملفاطمه رجب دمحم عبد السمٌع مستجد ١٩١١٠٥٠٢١

األمن الصناعى ووسائل تحمٌك أهدافهفاطمه رضا صابر محمود ابراهٌم مستجد ١٩٢١٠٥٠٢٢

الرضا المهنى والوالء التنظٌمىفاطمه رضا على على الهنداوى مستجد ١٩٣١٠٥٠٢٣

(مراكز التموٌم- الممابلة )طرق ووسائل تحلٌل الفرد فاطمه عبدالغفار دمحم احمد مستجد ١٩٤١٠٥٠٢٤

محددات الرضا المهنىفاطمه دمحم احمد عبد الوهاب مستجد ١٩٥١٠٥٠٢٥

مفهوم ومراحل وعناصر ضغوط العملفاطمه وائل سعد الشافعى مستجد ١٩٦١٠٥٠٢٦

(التعب- الحرارة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل فاٌزه احمد حمزة احمدعمر مستجد ١٩٧١٠٥٠٢٧

مفهوم ومحددات الرضا المهنىفاٌزه دمحم بدٌر على ابو العنٌن مستجد ١٩٨١٠٥٠٢٨

(المصادر المرجعٌة- االختبارات  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد فتحى عبد الرؤف نجٌب دمحم على مستجد ١٩٩١٠٥٠٢٩

(نوبات العمل- الضوضاء- التهوٌة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل فرح فالح فواز سلٌمان المطٌرى مستجد ٢٠٠١٠٥٠٣٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

جامعة المنصورة
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وظائف ونظرٌات الدافعٌة للعمل كرٌستٌنا ممدوح عزمى شاكر مستجد ٢٠١١٠٥٠٣١

(الموسٌمى - االضاءة- التهوٌة )الظروف الفٌزٌمٌة للعملكرٌم عابد الحسنٌن العدوى على مستجد ٢٠٢١٠٥٠٣٢

مواجهة ضغوط العمل على مستوى المنظمةلٌلى عادل عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز مستجد ٢٠٣١٠٥٠٣٣

آثار ضغوط وحوادث العمل على المنظمةلٌلى عصام دمحم دمحم ابراهٌم الدسولى مستجد ٢٠٤١٠٥٠٣٤

اآلثار السلبٌة لضغوط العمل على مستوى المنظمة وأسالٌب مواجهتهالٌلً شاكر عبد الرؤف احمد عبد العزٌز مستجد ٢٠٥١٠٥٠٣٥

النظرٌات المفسرة لحوادث العملمارتٌنا عماد ٌعموب عبد المالن مستجد ٢٠٦١٠٥٠٣٦

(التعب- الضوضاء )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل مازن سمٌر عبدالحمٌد ابو المعاطى احمد مستجد ٢٠٧١٠٥٠٣٧

مواجهة ضغوط العمل على مستوى الفردماهر السٌد محمود دمحم عبد المطلب مستجد ٢٠٨١٠٥٠٣٨

(نوبات العمل- التهوٌة - االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل ماٌسه كمال رجب عبد الممصود البسٌونى مستجد ٢٠٩١٠٥٠٣٩

تصنٌف وأسباب حوادث العملمحاسن دمحم ابراهٌم ابراهٌم المنسى مستجد ٢١٠١٠٥٠٤٠

(الموسٌمى- التهوٌة- الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل دمحم السٌد ٌونس دمحم السٌد مستجد ٢١١١٠٥٠٤١

أنواع ونظرٌات دوافع العملدمحم حسن احمد فهمى متولى مستجد ٢١٢١٠٥٠٤٢

(التهوٌة- الضوضاء -الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل دمحم حسن مختار حسن بحٌرى مستجد ٢١٣١٠٥٠٤٣

(المصادر المرجعٌة- الممابلة )طرق ووسائل تحلٌل الفرد دمحم طارق عبده صالح مستجد ٢١٤١٠٥٠٤٤

مفهوم وأسباب حوادث العملدمحم عاطف السٌد محمود ٌوسف مستجد ٢١٥١٠٥٠٤٥

(التشجٌع المادى- الملل - التهوٌة )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل محمود بكر الششتاوى ابو شنب مستجد ٢١٦١٠٥٠٤٦

مفهوم ونظرٌات دوافع العملمحمود دمحم السعٌد السعٌد بدوي مستجد ٢١٧١٠٥٠٤٧

اآلثار السلبٌة لضغوط العمل على مستوى الفرد وأسالٌب مواجهتهامرفت ناصر مصطفى ٌوسف مستجد ٢١٨١٠٥٠٤٨

(الموسٌمى-التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل مروه سمٌر صالح دمحم الشٌخ مستجد ٢١٩١٠٥٠٤٩

أنواع تحلٌل العمل وأهدافه واستخداماتهمروه عماد دمحم ابراهٌم ابراهٌم لبٌه مستجد ٢٢٠١٠٥٠٥٠

علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 شئون الطالب
 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 ٢٠١٦ الئحة 
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(التشجٌع المادى-التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملمرٌم احمد السعٌد دمحم سعد مستجد ٢٢١١٠٥٠٥١

آثار ضغوط وحوادث العمل على الفردمرٌم اٌمن دمحم السٌد الدهشان مستجد ٢٢٢١٠٥٠٥٢

المفهوم  والجوانب الرئٌسٌة للدافعٌة المهنٌةمرٌم رضا محمود مأمون الزهٌرى مستجد ٢٢٣١٠٥٠٥٣

(التعب- االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل مرٌم رمضان احمد نور الدٌن مستجد ٢٢٤١٠٥٠٥٤

الرضا المهنى والوالء التنظٌمى مرٌم سامى حلمى نبٌه حسن مستجد ٢٢٥١٠٥٠٥٥

طرق االختٌار المهنى والعوامل المؤثرة فٌهمرٌم عاطف احمد عبد الحمٌد السعٌد مستجد ٢٢٦١٠٥٠٥٦

(التغذٌة- التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل مرٌم فاضل السعٌد مصطفى الخولى مستجد ٢٢٧١٠٥٠٥٧

أنواع ونظرٌات ومؤشرات  الرضا المهنى مرٌم محسن عبد هللا دمحم احمد عماره مستجد ٢٢٨١٠٥٠٥٨

أسباب حوادث العملمرٌم دمحم عبد الحى ابراهٌم معوض مستجد ٢٢٩١٠٥٠٥٩

(فترات الراحة- الملل- الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل مرٌم دمحم عوض ابراهٌم احمد الخلٌجى مستجد ٢٣٠١٠٥٠٦٠

مفهوم وأنواع ومؤشرات الرضا المهنىمرٌم دمحم منٌر حسن دمحم مستجد ٢٣١١٠٥٠٦١

(فترات الراحة- نوبات العمل- االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل مرٌم دمحم وحٌد الدٌن دمحم سلٌم مستجد ٢٣٢١٠٥٠٦٢

األنواع والجوانب الرئٌسٌة للدافعٌة المهنٌةمرٌم مختار عبدهللا حمزه هٌكل مستجد ٢٣٣١٠٥٠٦٣

(فترات الراحة -التهوٌة-الضوضاء  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل معاذ رمزى عبد الفتاح احمد عبد المجٌد مستجد ٢٣٤١٠٥٠٦٤

التوجٌه المهنى والمبادىء األساسٌة لعمل الموجه المهنىمنار اسماعٌل عزت اسماعٌل مستجد ٢٣٥١٠٥٠٦٥

مفهوم ونظرٌات حوادث العملمنار جمال دمحم خاطر غبارى مستجد ٢٣٦١٠٥٠٦٦

(الملل- نوبات العمل - الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل منار خالد محى الدٌن ابو النور البالسً مستجد ٢٣٧١٠٥٠٦٧

آثار ضغوط العمل على المنظمة واألمن الصناعىمنار عبد الحمٌد حموده عرفات مستجد ٢٣٨١٠٥٠٦٨

(الموسٌمى- نوبات العمل - التهوٌة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل منه هللا عبد الحمٌد عبد العزٌز علً مستجد ٢٣٩١٠٥٠٦٩

الوظائف والجوانب الرئٌسٌة للدافعٌة المهنٌةمنه هللا عصام عبدالمنعم شرٌف مستجد ٢٤٠١٠٥٠٧٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 

 شئون الطالب
 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
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أنواع تحلٌل العمل ومصادر جمع البٌانات فٌهمنه هللا على حسن على عسكرٌة مستجد ٢٤١١٠٥٠٧١

(الموسٌمى- فترات الراحة- االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملمنى احمد عبد الحفٌظ عطٌه احمد مستجد ٢٤٢١٠٥٠٧٢

النتائج المترتبة على ضغوط العملمنى السٌد الشناوى عبد الممصود مستجد ٢٤٣١٠٥٠٧٣

(الملل - التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل منى جمال الشناوى السٌد مستجد ٢٤٤١٠٥٠٧٤

وظائف الدافعٌة للعمل والعوامل المؤثرة فٌهامنى عبد الحكٌم حسن اسماعٌل مستجد ٢٤٥١٠٥٠٧٥

(التعب- فترات الراحة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملمنى ماهر احمد دمحم احمد مستجد ٢٤٦١٠٥٠٧٦

التطور التارٌخى لعلم النفس الصناعى ومٌادٌنهمنى دمحم على زٌاده مستجد ٢٤٧١٠٥٠٧٧

اآلثار المترتبة على حوادث العمل المتعلمة بالمنشأةمى ابراهٌم ابراهٌم عبد الشكور مستجد ٢٤٨١٠٥٠٧٨

أنواع دوافع العمل والعوامل المؤثرة فى الدافعٌة المهنٌةمى امٌن سعدالدٌن دمحم خلٌل مستجد ٢٤٩١٠٥٠٧٩

المصادر واآلثار االٌجابٌة لضغوط العملمٌاده احمد دمحم على العزونى مستجد ٢٥٠١٠٥٠٨٠

أهداف االختٌار المهنى والعوامل المؤثرة فٌهمٌاده عادل فهٌم العزب شرٌف مستجد ٢٥١١٠٥٠٨١

أسباب حوادث العمل واألمراض المهنٌةنادره دمحم حسٌن سلٌم مستجد ٢٥٢١٠٥٠٨٢

(التغذٌة- الملل- فترات الراحة  )الظروف النفسٌة للعمل نارٌمان احمد على عبد العظٌم مستجد ٢٥٣١٠٥٠٨٣

مفهوم وأنواع ونظرٌات الرضا المهنىندا احمد ٌونس عبد العال مستجد ٢٥٤١٠٥٠٨٤

(الموسٌمى- الملل - الضوضاء  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل ندا اسامه دمحم وهبه الرٌس مستجد ٢٥٥١٠٥٠٨٥

مصادر وعناصر ضغوط العملندا السٌد فاٌد عبد الهادى زٌن الدٌن مستجد ٢٥٦١٠٥٠٨٦

مفهوم تحلٌل الفرد والتوجٌه المهنىندا على انور عبد الخالك الموافى مستجد ٢٥٧١٠٥٠٨٧

آثار ضغوط العمل على الفرد واألمن الصناعىندا محسن مسعد الٌمانى صٌام مستجد ٢٥٨١٠٥٠٨٨

أسباب وآثار حوادث العمل المتعلمة بالفردنداء منصور عبدهللا بخٌت جوده مستجد ٢٥٩١٠٥٠٨٩

مفهوم الدافعٌة للعمل والعوامل المؤثرة فٌها ندى السٌد على السٌد عٌد مستجد ٢٦٠١٠٥٠٩٠

 ٢٠١٦ الئحة 

علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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مفهوم تحلٌل العمل وأهدافه واستخداماتهندى عاطف ابراهٌم فرحات مستجد ٢٦١١٠٥٠٩١

العناصر واآلثار السلبٌة لضغوط العملندى عبد الرازق مصطفى دمحم سٌد احمد مستجد ٢٦٢١٠٥٠٩٢

مفهوم ومصادر ضغوط العملندى عزت احمد عبد العلٌم دمحم سالم مستجد ٢٦٣١٠٥٠٩٣

(الملل- الحرارة-التهوٌة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل ندى عصام احمد عبد المعطى النحاس مستجد ٢٦٤١٠٥٠٩٤

مفهوم ونظرٌات ضغوط العملندى عماد على دمحم مجاهد مستجد ٢٦٥١٠٥٠٩٥

أنواع وعناصر ضغوط العملندى عماد دمحم السٌد المشٌشى مستجد ٢٦٦١٠٥٠٩٦

المفهوم واآلثار السلبٌة لضغوط العملندى محمود عبدالحلٌم حسن سالمه مستجد ٢٦٧١٠٥٠٩٧

تصنٌف ونظرٌات حوادث العملندى نبٌل حلمى عبد الرؤف مستجد ٢٦٨١٠٥٠٩٨

عناصر ونظرٌات ضغوط العملنغم دمحم عبدالخالك عثمان مستجد ٢٦٩١٠٥٠٩٩

(التعب-نوبات العمل  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل نغم دمحم دمحم العدل دمحم دروٌش مستجد ٢٧٠١٠٥١٠٠

األهداف والتطور التارٌخى لعلم النفس الصناعىنها نادر السٌد المرسى مستجد ٢٧١١٠٥١٠١

مفهوم تحلٌل العمل ومصادر جمع البٌانات فٌهنهاد الدسولى ابراهٌم السٌد مستجد ٢٧٢١٠٥١٠٢

مفهوم االختٌار المهنى والعوامل المؤثرة فٌهنهله حسٌن مصطفى حافظ سلٌمان مستجد ٢٧٣١٠٥١٠٣

(االختبارات- الممابلة  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد نهى صالح الدمحمى حماد كرٌم مستجد ٢٧٤١٠٥١٠٤

(الملل-نوبات العمل - االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملنور الهدى دمحم ابراهٌم الدسولى المتولى عجٌز مستجد ٢٧٥١٠٥١٠٥

مفهوم وأنواع الدافعٌة للعملنورا جوده زكى كامل دمحم مستجد ٢٧٦١٠٥١٠٦

(مراكز التموٌم- االختبارات  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد نورا على دمحم دمحم السٌد مستجد ٢٧٧١٠٥١٠٧

مفهوم ومراحل وأنواع ضغوط العملنورا دمحم دمحم دمحم سعد مستجد ٢٧٨١٠٥١٠٨

األمراض المهنٌة واألمن الصناعىنورا دمحم دمحم دمحم ضٌف مستجد ٢٧٩١٠٥١٠٩

أنواع ووظائف الدافعٌة للعملنوران ٌاسر محمود الحسٌنى البدري مستجد ٢٨٠١٠٥١١٠

جامعة المنصورة

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

(فترات الراحة- الحرارة- االضاءة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملنورهان ابراهٌم صابر سلٌمان مستجد ٢٨١١٠٥١١١

األمن الصناعى ووسائل تحمٌك أهدافهنورهان اسماعٌل حسٌن اٌوب مستجد ٢٨٢١٠٥١١٢

الرضا المهنى والوالء التنظٌمىنورهان السعٌد دمحم شعبان مستجد ٢٨٣١٠٥١١٣

(مراكز التموٌم- الممابلة )طرق ووسائل تحلٌل الفرد نورهان السٌد صابر السٌد ابراهٌم مستجد ٢٨٤١٠٥١١٤

محددات الرضا المهنىنورهان الشحات حسن عبد المنعم مستجد ٢٨٥١٠٥١١٥

مفهوم ومراحل وعناصر ضغوط العملنورهان العربى احمد عبد الغفار عبد السالم مستجد ٢٨٦١٠٥١١٦

(التعب- الحرارة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل نورهان سمٌر احمد صادق متولى مستجد ٢٨٧١٠٥١١٧

مفهوم ومحددات الرضا المهنىنورهان عباده سامى عبد العزٌز مستجد ٢٨٨١٠٥١١٨

(المصادر المرجعٌة- االختبارات  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد نورهان لطفى بدٌر نورالدٌن مستجد ٢٨٩١٠٥١١٩

(نوبات العمل- الضوضاء- التهوٌة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل نورهان دمحم الرفاعى عبدالمادر العشماوى مستجد ٢٩٠١٠٥١٢٠

وظائف ونظرٌات الدافعٌة للعمل نٌره زكرٌا السعٌد محمود بشار مستجد ٢٩١١٠٥١٢١

(الموسٌمى - االضاءة- التهوٌة )الظروف الفٌزٌمٌة للعملنٌره عادل دمحم السعٌد عبد الحاكم فتح هللا مستجد ٢٩٢١٠٥١٢٢

مواجهة ضغوط العمل على مستوى المنظمةنٌره دمحم السعٌد دمحم نوار مستجد ٢٩٣١٠٥١٢٣

آثار ضغوط وحوادث العمل على المنظمةنٌره دمحم العربى السٌد والً مستجد ٢٩٤١٠٥١٢٤

اآلثار السلبٌة لضغوط العمل على مستوى المنظمة وأسالٌب مواجهتهانٌروز عادل عبد الحمٌد احمد الداودي مستجد ٢٩٥١٠٥١٢٥

النظرٌات المفسرة لحوادث العملهاجر حسٌن عبد السمٌع دمحم دسولى مستجد ٢٩٦١٠٥١٢٦

(التعب- الضوضاء )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل هاجر عطٌه عوض عوض عطٌه مستجد ٢٩٧١٠٥١٢٧

مواجهة ضغوط العمل على مستوى الفردهاجر على عبد الرحمن عبد اللطٌف مستجد ٢٩٨١٠٥١٢٨

(نوبات العمل- التهوٌة - االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل هاجر وائل دمحم احمد سلٌمان مستجد ٢٩٩١٠٥١٢٩

تصنٌف وأسباب حوادث العملهاله اشرف شعبان دمحم ابراهٌم مستجد ٣٠٠١٠٥١٣٠

 شئون الطالب
 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

جامعة المنصورة

علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

كلٌة اآلداب

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 
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(الموسٌمى- التهوٌة- الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل هاله دمحم دمحم عبده ابو العنٌن مستجد ٣٠١١٠٥١٣١

أنواع ونظرٌات دوافع العملهبه السعٌد منصور احمد نصٌر مستجد ٣٠٢١٠٥١٣٢

(التهوٌة- الضوضاء -الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل هبه اٌمن عبد الحمٌد دمحم الجٌار مستجد ٣٠٣١٠٥١٣٣

(المصادر المرجعٌة- الممابلة )طرق ووسائل تحلٌل الفرد هبه حماده دمحم مصطفى ابراهٌم مستجد ٣٠٤١٠٥١٣٤

مفهوم وأسباب حوادث العملهدٌر الششتاوى محب النمٌب مستجد ٣٠٥١٠٥١٣٥

(التشجٌع المادى- الملل - التهوٌة )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل هدٌر هانى فوزى على مستجد ٣٠٦١٠٥١٣٦

مفهوم ونظرٌات دوافع العملهنادى شاكر رمزى دمحم شراب مستجد ٣٠٧١٠٥١٣٧

االثار السلبٌة لضغوط العمل على مستوى الفرد وأسالٌب مواجهتهاهٌام ٌاسر ابراهٌم احمد موافى مستجد ٣٠٨١٠٥١٣٨

(الموسٌمى-التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل وائل طارق السٌد على دمحم عطوه مستجد ٣٠٩١٠٥١٣٩

أنواع تحلٌل العمل وأهدافه واستخداماتهوداد مصطفى الجراٌحى دمحم عٌد مستجد ٣١٠١٠٥١٤٠

(التشجٌع المادى-التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملوفاء ماجد عبدالفتاح امٌن نصار مستجد ٣١١١٠٥١٤١

آثار ضغوط وحوادث العمل على الفردوفاء دمحم طلبه السٌد مستجد ٣١٢١٠٥١٤٢

المفهوم  والجوانب الرئٌسٌة للدافعٌة المهنٌةٌارا سبح عمر جعفر مستجد ٣١٣١٠٥١٤٣

(التعب- االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل ٌارا عبده دمحم ابراهٌم فلفل مستجد ٣١٤١٠٥١٤٤

الرضا المهنى والوالء التنظٌمى ٌاسمٌن الحسٌنى الحسٌنى ابراهٌم مستجد ٣١٥١٠٥١٤٥

طرق االختٌار المهنى والعوامل المؤثرة فٌهٌاسمٌن اٌمن دمحم امٌن حسنٌن مستجد ٣١٦١٠٥١٤٦

(التغذٌة- التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل ٌاسمٌن بهى الدٌن طه محمود مستجد ٣١٧١٠٥١٤٧

أنواع ونظرٌات ومؤشرات الرضا المهنى ٌاسمٌن خالد السعٌد محمود السعٌد مستجد ٣١٨١٠٥١٤٨

أسباب حوادث العملٌاسٌن عبد الناصر احمد عبد الرحمن الملٌوبى مستجد ٣١٩١٠٥١٤٩

(فترات الراحة- الملل- الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل ٌسرا دمحم لابل شمس الدٌن لابل مستجد ٣٢٠١٠٥١٥٠

جامعة المنصورة

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 
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مفهوم وأنواع ومؤشرات الرضا المهنىٌمنى دمحم احمد عبد العزٌز مستجد ٣٢١١٠٥١٥١

(فترات الراحة- نوبات العمل- االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل ٌوسف دمحم عثمان شرف مستجد ٣٢٢١٠٥١٥٢

األنواع والجوانب الرئٌسٌة للدافعٌة المهنٌةٌوسف محمود دمحم دمحم زاٌد مستجد ٣٢٣١٠٥١٥٣

(فترات الراحة -التهوٌة-الضوضاء  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل ٌوسف مختار مختار عبدالسالم زٌدان مستجد ٣٢٤١٠٥١٥٤

التوجٌه المهنى والمبادىء األساسٌة لعمل الموجه المهنىحسام دمحم فؤاد عبد الفتاح مستجد ٣٢٥١٠٥١٥٥

مفهوم ونظرٌات حوادث العملرٌم دمحم فواز سلٌمان الفواز المطٌرى مستجد ٣٢٦١٠٥١٥٦

(الملل- نوبات العمل - الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل عبد الرحمن صابر عطٌه دمحم عطٌه السحرتى مستجد ٣٢٧١٠٥١٥٧

آثار ضغوط العمل على المنظمة واألمن الصناعىٌمنى ماهر احمد دمحم خضر مستجد ٣٢٨١٠٥١٥٨

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 
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(الموسٌمى- نوبات العمل - التهوٌة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل ابراهٌم عادل برهام ابراهٌم مستجد ١١٠٥٣٢١

الوظائف والجوانب الرئٌسٌة للدافعٌة المهنٌةاحمد سمٌر عبد اللطٌف الزامل مستجد ٢١٠٥٣٢٢

أنواع تحلٌل العمل ومصادر جمع البٌانات فٌهاسراء اسامه حامد سلٌمان عطٌه مستجد ٣١٠٥٣٢٣

(الموسٌمى- فترات الراحة- االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملاسراء حامد عبد السالم حامد العجمى الشاوٌش مستجد ٤١٠٥٣٢٤

النتائج المترتبة على ضغوط العملاسراء طلبه مسعد طلبة احمد على مستجد ٥١٠٥٣٢٥

(الملل - التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل اسراء مصطفى السعٌد دمحم عبد العال مستجد ٦١٠٥٣٢٦

وظائف الدافعٌة للعمل والعوامل المؤثرة فٌهااسالم اٌمن السٌد الرفاعى الحمادي مستجد ٧١٠٥٣٢٧

(التعب- فترات الراحة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملاسماء جمال ابراهٌم عبده بالل مستجد ٨١٠٥٣٢٨

التطور التارٌخى لعلم النفس الصناعى ومٌادٌنهاسماء دمحم المصبى محمود احمد مستجد ٩١٠٥٣٢٩

اآلثار المترتبة على حوادث العمل المتعلمة بالمنشأةاسماء دمحم المهدى عبد الحمٌد المهدى النجار مستجد ١٠١٠٥٣٣٠

أنواع دوافع العمل والعوامل المؤثرة فى الدافعٌة المهنٌةاالء منصور السٌد السٌد شلبى مستجد ١١١٠٥٣٣١

المصادر واآلثار االٌجابٌة لضغوط العملامٌره احمد السٌد دمحم على البرعى مستجد ١٢١٠٥٣٣٢

أهداف االختٌار المهنى والعوامل المؤثرة فٌهامٌره اٌمن ابراهٌم ابو جوده السٌد الفار مستجد ١٣١٠٥٣٣٣

أسباب حوادث العمل واألمراض المهنٌةانجى السٌد احمد دمحم على مستجد ١٤١٠٥٣٣٤

(التغذٌة- الملل- فترات الراحة  )الظروف النفسٌة للعمل اٌمان ابراهٌم السٌد ابراهٌم الحنفى مستجد ١٥١٠٥٣٣٥

مفهوم وأنواع ونظرٌات الرضا المهنىاٌمان خالد دمحم عبدالخالك ابراهٌم عوٌضة مستجد ١٦١٠٥٣٣٦

(الموسٌمى- الملل - الضوضاء  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل اٌمان فتحى عطٌه ابراهٌم سلٌم مستجد ١٧١٠٥٣٣٧

مصادر وعناصر ضغوط العملاٌمان مجدى دمحم اسماعٌل دمحم مستجد ١٨١٠٥٣٣٨

مفهوم تحلٌل الفرد والتوجٌه المهنىاٌه ابراهٌم العوضى ابراهٌم العوضى مستجد ١٩١٠٥٣٣٩

آثار ضغوط العمل على الفرد واألمن الصناعىاٌه صالح عبد الغنى دمحم ٌوسف مستجد ٢٠١٠٥٣٤٠

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
علم النفس- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
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أسباب وآثار حوادث العمل المتعلمة بالفرداٌه عبد هللا عبد السالم دمحم ٌوسف مستجد ٢١١٠٥٣٤١

مفهوم الدافعٌة للعمل والعوامل المؤثرة فٌها بسمه عبد السالم عبد الوهاب ابراهٌم الصى مستجد ٢٢١٠٥٣٤٢

مفهوم تحلٌل العمل وأهدافه واستخداماتهبسنت النومٌرى الحسانٌن على موسى مستجد ٢٣١٠٥٣٤٣

العناصر واآلثار السلبٌة لضغوط العملحسن جمال حسن رٌحان نور مستجد ٢٤١٠٥٣٤٥

مفهوم ومصادر ضغوط العملحفظى محمود ابراهٌم دمحم البندارى مستجد ٢٥١٠٥٣٤٦

(الملل- الحرارة-التهوٌة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل حنان ابو النجا عبد المنعم ابو النجا الكٌال مستجد ٢٦١٠٥٣٤٧

مفهوم ونظرٌات ضغوط العملحنان احمد عبد هللا الصدٌك فاٌد مستجد ٢٧١٠٥٣٤٨

أنواع وعناصر ضغوط العملحنٌن محمود السٌد عبدالعال حمود مستجد ٢٨١٠٥٣٤٩

المفهوم واآلثار السلبٌة لضغوط العملحورٌه ماهر سالم سالم سالم مستجد ٢٩١٠٥٣٥٠

تصنٌف ونظرٌات حوادث العملخلود على على عبد المنعم الحسانى مستجد ٣٠١٠٥٣٥١

عناصر ونظرٌات ضغوط العملدالٌا حامد الضوى دمحم عابد مستجد ٣١١٠٥٣٥٢

(التعب-نوبات العمل  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل دالٌا عبد الباسط عبد العال على عبد العال مستجد ٣٢١٠٥٣٥٣

األهداف والتطور التارٌخى لعلم النفس الصناعىدعاء عماد عبد العزٌز الصاوى مشالى مستجد ٣٣١٠٥٣٥٤

مفهوم تحلٌل العمل ومصادر جمع البٌانات فٌهدنٌا عادل حسٌن على هوٌدي مستجد ٣٤١٠٥٣٥٥

مفهوم االختٌار المهنى والعوامل المؤثرة فٌهدنٌا دمحم فهٌم الحفنى الحفنى مستجد ٣٥١٠٥٣٥٦

(االختبارات- الممابلة  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد دٌنا البغدادى على دمحم البغدادى مستجد ٣٦١٠٥٣٥٧

(الملل-نوبات العمل - االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملدٌنا عبد العزٌز سعد عبد العزٌز شهاب مستجد ٣٧١٠٥٣٥٨

مفهوم وأنواع الدافعٌة للعملرحمه السٌد فخرى صالح الدٌن دمحم ابراهٌم مستجد ٣٨١٠٥٣٥٩

(مراكز التموٌم- االختبارات  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد رشا ثروت ٌوسف السٌد مستجد ٣٩١٠٥٣٦٠

مفهوم ومراحل وأنواع ضغوط العملرنا السٌد السٌد ابو لرع مستجد ٤٠١٠٥٣٦١
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األمراض المهنٌة واألمن الصناعىرٌحاب وائل دمحم السٌد دمحم مستجد ٤١١٠٥٣٦٢

أنواع ووظائف الدافعٌة للعملرٌم عبدالعزٌز حسن لندٌل مستجد ٤٢١٠٥٣٦٣

(فترات الراحة- الحرارة- االضاءة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملرٌم هانى حسنى دمحم مستجد ٤٣١٠٥٣٦٤

األمن الصناعى ووسائل تحمٌك أهدافهزٌاد حسام عبد العزٌز حافظ محمود مستجد ٤٤١٠٥٣٦٥

الرضا المهنى والوالء التنظٌمىزٌنب عبد الباسط سعد عبد الحمٌد ابراهٌم مستجد ٤٥١٠٥٣٦٦

(مراكز التموٌم- الممابلة )طرق ووسائل تحلٌل الفرد ساره حسام دمحم دمحم السٌد سوٌلم مستجد ٤٦١٠٥٣٦٧

محددات الرضا المهنىساره محسن عبده الشبراوى حسون مستجد ٤٧١٠٥٣٦٨

مفهوم ومراحل وعناصر ضغوط العملساره وائل محمود محجوب مستجد ٤٨١٠٥٣٦٩

(التعب- الحرارة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل سلسبٌل خمٌس السٌد زٌدان مستجد ٤٩١٠٥٣٧٠

مفهوم ومحددات الرضا المهنىسلمى عبدالحى احمد زلزوق مستجد ٥٠١٠٥٣٧١

(المصادر المرجعٌة- االختبارات  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد سلمى عمر دمحم عمر السٌد خضر مستجد ٥١١٠٥٣٧٢

(نوبات العمل- الضوضاء- التهوٌة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل سلمى دمحم السعٌد العشرى على مستجد ٥٢١٠٥٣٧٣

وظائف ونظرٌات الدافعٌة للعمل سمر على وجٌه فرج حمزه مستجد ٥٣١٠٥٣٧٤

(الموسٌمى - االضاءة- التهوٌة )الظروف الفٌزٌمٌة للعملسهر صبرى عبد الحمٌد السٌد احمد مستجد ٥٤١٠٥٣٧٥

مواجهة ضغوط العمل على مستوى المنظمةشذى دمحم السعٌد سعد مستجد ٥٥١٠٥٣٧٦

آثار ضغوط وحوادث العمل على المنظمةشروق احمد دمحم عبد الحمٌد مستجد ٥٦١٠٥٣٧٧

اآلثار السلبٌة لضغوط العمل على مستوى المنظمة وأسالٌب مواجهتهاشروق عبد الرؤف احمد عبد الرؤف العرس مستجد ٥٧١٠٥٣٧٨

النظرٌات المفسرة لحوادث العملشروق فاٌز خٌر هللا امٌن السٌد مستجد ٥٨١٠٥٣٧٩

(التعب- الضوضاء )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل شرٌن السعٌد حسنٌن على دمحم مستجد ٥٩١٠٥٣٨٠

مواجهة ضغوط العمل على مستوى الفردشفاء سالم احمد السعٌد ابراهٌم مستجد ٦٠١٠٥٣٨١
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(نوبات العمل- التهوٌة - االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل شٌماء صالح ابراهٌم دمحم المرسى مستجد ٦١١٠٥٣٨٢

تصنٌف وأسباب حوادث العملشٌماء عطاهللا لطفى حسن مستجد ٦٢١٠٥٣٨٣

(الموسٌمى- التهوٌة- الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل شٌماء مجدى عبد السالم البدراوي مستجد ٦٣١٠٥٣٨٤

أنواع ونظرٌات دوافع العملصفاء السٌد احمد دمحم احمد مستجد ٦٤١٠٥٣٨٥

(التهوٌة- الضوضاء -الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل عامر محمود دمحم على دره مستجد ٦٥١٠٥٣٨٧

(المصادر المرجعٌة- الممابلة )طرق ووسائل تحلٌل الفرد عبد الرحمن عبده دمحم عبده البرعً مستجد ٦٦١٠٥٣٨٨

مفهوم وأسباب حوادث العملعبٌر رضا احمد لاسم الحمادى مستجد ٦٧١٠٥٣٨٩

(التشجٌع المادى- الملل - التهوٌة )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل عزت حماده عزت دمحم حسنٌن مستجد ٦٨١٠٥٣٩٠

مفهوم ونظرٌات دوافع العملعمار اٌمن طه الشافعى غزاله مستجد ٦٩١٠٥٣٩١

اآلثار السلبٌة لضغوط العمل على مستوى الفرد وأسالٌب مواجهتهاعمر الحسٌن دمحم سالم العوضى مستجد ٧٠١٠٥٣٩٢

(الموسٌمى-التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل عمر عنتر الرٌان الرٌان مستجد ٧١١٠٥٣٩٣

أنواع تحلٌل العمل وأهدافه واستخداماتهلٌلى عدلى عبد الكرٌم عمر السرسى مستجد ٧٢١٠٥٣٩٤

(التشجٌع المادى-التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملمارتٌنا سلٌمان منٌر جاد مستجد ٧٣١٠٥٣٩٥

آثار ضغوط وحوادث العمل على الفرددمحم احمد رشاد ابراهٌم حسن عمر مستجد ٧٤١٠٥٣٩٦

المفهوم  والجوانب الرئٌسٌة للدافعٌة المهنٌةدمحم اسامه عبد الكرٌم عبد الكرٌم الخشن مستجد ٧٥١٠٥٣٩٧

(التعب- االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل دمحم السعٌد رزق ابوشعٌشع مستجد ٧٦١٠٥٣٩٨

الرضا المهنى والوالء التنظٌمى دمحم المتولى دمحم الحاربى المتولى مستجد ٧٧١٠٥٣٩٩

طرق االختٌار المهنى والعوامل المؤثرة فٌهدمحم جمال ٌوسف بدران مستجد ٧٨١٠٥٤٠٠

(التغذٌة- التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل دمحم رزق ٌوسف محفوظ رزق مستجد ٧٩١٠٥٤٠١

أنواع ونظرٌات ومؤشرات  الرضا المهنى دمحم على على عبد الحلٌم على عبد هللا مستجد ٨٠١٠٥٤٠٢
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أسباب حوادث العملمحمود حسن دمحم ٌوسف دمحم مستجد ٨١١٠٥٤٠٣

(فترات الراحة- الملل- الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل محمود رمضان دمحم البٌومى ابو العال مستجد ٨٢١٠٥٤٠٤

مفهوم وأنواع ومؤشرات الرضا المهنىمحمود طاهر نبٌه دمحم مكاوى مستجد ٨٣١٠٥٤٠٥

(فترات الراحة- نوبات العمل- االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل محمود مجدى احمد فؤاد عبد الواحد مستجد ٨٤١٠٥٤٠٦

األنواع والجوانب الرئٌسٌة للدافعٌة المهنٌةمحمود مجدى جابر خلٌل السوٌركى مستجد ٨٥١٠٥٤٠٧

(فترات الراحة -التهوٌة-الضوضاء  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل مرٌم اسامه دمحم دمحم عبده دمحم مستجد ٨٦١٠٥٤٠٨

التوجٌه المهنى والمبادىء األساسٌة لعمل الموجه المهنىمرٌم السٌد دمحم زٌاده المط مستجد ٨٧١٠٥٤٠٩

مفهوم ونظرٌات حوادث العملمرٌم دمحم حسن الصعٌدى مستجد ٨٨١٠٥٤١٠

(الملل- نوبات العمل - الحرارة )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل مرٌم دمحم عصمت على العماد مستجد ٨٩١٠٥٤١١

آثار ضغوط العمل على المنظمة واألمن الصناعىمرٌم محمود محمود دمحم الجمٌزى مستجد ٩٠١٠٥٤١٢

(الموسٌمى- نوبات العمل - التهوٌة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل مصطفى دمحم مصطفى المناوى مستجد ٩١١٠٥٤١٣

الوظائف والجوانب الرئٌسٌة للدافعٌة المهنٌةمنه هللا السٌد دمحم الششتاوى محمود مستجد ٩٢١٠٥٤١٤

أنواع تحلٌل العمل ومصادر جمع البٌانات فٌهمنى عوض ابو الغٌط ابراهٌم مستجد ٩٣١٠٥٤١٥

(الموسٌمى- فترات الراحة- االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملموده نبٌل عبد الرافع زكى حسٌن مستجد ٩٤١٠٥٤١٦

النتائج المترتبة على ضغوط العملمى الحسٌنى السعٌد ابراهٌم البسرة مستجد ٩٥١٠٥٤١٧

(الملل - التعب  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل مى عمرو فتحى عبد الوهاب مستجد ٩٦١٠٥٤١٨

وظائف الدافعٌة للعمل والعوامل المؤثرة فٌهامٌرنا السٌد رزق على مستجد ٩٧١٠٥٤١٩

(التعب- فترات الراحة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملندى اٌمن دمحم عبده عبد العال مستجد ٩٨١٠٥٤٢٠

التطور التارٌخى لعلم النفس الصناعى ومٌادٌنهندى تامر عٌد محمود ٌوسف مستجد ٩٩١٠٥٤٢١

اآلثار المترتبة على حوادث العمل المتعلمة بالمنشأةندى عالء هالل السٌد جبر مستجد ١٠٠١٠٥٤٢٢
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أنواع دوافع العمل والعوامل المؤثرة فى الدافعٌة المهنٌةندى عمار السٌد دمحم المتولى مستجد ١٠١١٠٥٤٢٣

المصادر واآلثار االٌجابٌة لضغوط العملنسرٌن دمحم عبد هللا عبد هللا الجٌار مستجد ١٠٢١٠٥٤٢٤

أهداف االختٌار المهنى والعوامل المؤثرة فٌهنهال عبدالباسط عبدالحى عبدربه عٌسى مستجد ١٠٣١٠٥٤٢٥

أسباب حوادث العمل واألمراض المهنٌةنورا نصر الدٌن محمود شمس الدٌن دمحم مستجد ١٠٤١٠٥٤٢٦

(التغذٌة- الملل- فترات الراحة  )الظروف النفسٌة للعمل نورا وائل فاروق سلٌمان عبد الرازق مستجد ١٠٥١٠٥٤٢٧

مفهوم وأنواع ونظرٌات الرضا المهنىنورهان السٌد احمد السٌد ابراهٌم مستجد ١٠٦١٠٥٤٢٨

(الموسٌمى- الملل - الضوضاء  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل نورهان طاهر فرحات السولٌه مستجد ١٠٧١٠٥٤٢٩

مصادر وعناصر ضغوط العملنورهان مجدى عبد العلٌم دمحم الباز مستجد ١٠٨١٠٥٤٣٠

مفهوم تحلٌل الفرد والتوجٌه المهنىنورهان دمحم طاهر عبد الكرٌم حسٌن مستجد ١٠٩١٠٥٤٣١

آثار ضغوط العمل على الفرد واألمن الصناعىهاجر اشرف ابراهٌم بالل مستجد ١١٠١٠٥٤٣٢

أسباب وآثار حوادث العمل المتعلمة بالفردهاجر السٌد جمعه السٌد ابراهٌم مستجد ١١١١٠٥٤٣٣

مفهوم الدافعٌة للعمل والعوامل المؤثرة فٌها هاجر حمدى رجب عبد الفتاح مستجد ١١٢١٠٥٤٣٤

مفهوم تحلٌل العمل وأهدافه واستخداماتههاجر رضا محمود عبد العاطى عبد الرحمن مستجد ١١٣١٠٥٤٣٥

العناصر واآلثار السلبٌة لضغوط العملهاجر عباس السٌد عباس الخولى مستجد ١١٤١٠٥٤٣٦

مفهوم ومصادر ضغوط العملهاجر دمحم عبد الوهاب عبد المنعم مستجد ١١٥١٠٥٤٣٧

(الملل- الحرارة-التهوٌة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعمل هاجر ٌاسر عبد المادر دمحم عبد المولى مستجد ١١٦١٠٥٤٣٨

مفهوم ونظرٌات ضغوط العملهاله شولى ابوزٌد دمحم مستجد ١١٧١٠٥٤٣٩

أنواع وعناصر ضغوط العملهدٌر احمد دمحم ابو النجا شعالن مستجد ١١٨١٠٥٤٤٠

المفهوم واآلثار السلبٌة لضغوط العملهمت الحسٌنى شحاته دمحم شحاته مستجد ١١٩١٠٥٤٤١

تصنٌف ونظرٌات حوادث العملوائل امجد صفى الدٌن دمحم فكرى رٌحان مستجد ١٢٠١٠٥٤٤٢

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
علم النفس- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

عناصر ونظرٌات ضغوط العملوفاء مٌمى عوض احمد دمحم مستجد ١٢١١٠٥٤٤٣

(التعب-نوبات العمل  )الظروف الفٌزٌمٌة للعمل ٌارا عبدالخالك السٌد عبدالوهاب مستجد ١٢٢١٠٥٤٤٤

األهداف والتطور التارٌخى لعلم النفس الصناعىٌارا عوض مسعد دمحم منصور مستجد ١٢٣١٠٥٤٤٥

مفهوم تحلٌل العمل ومصادر جمع البٌانات فٌهٌاسمٌن ابراهٌم دمحم طلبه الكارف مستجد ١٢٤١٠٥٤٤٦

مفهوم االختٌار المهنى والعوامل المؤثرة فٌهٌاسمٌن السٌد محمود السٌد احمد مستجد ١٢٥١٠٥٤٤٧

(االختبارات- الممابلة  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد ٌاسمٌن محسن البٌلى ابو غنام مستجد ١٢٦١٠٥٤٤٨

(الملل-نوبات العمل - االضاءة  )الظروف الفٌزٌمٌة والنفسٌة للعملٌوسف محمود توفٌك حسن خلف مستجد ١٢٧١٠٥٤٤٩

مفهوم وأنواع الدافعٌة للعملدٌنا عبدهللا حسن دمحم الهادى مستجد ١٢٨١٠٥٤٥٠

(مراكز التموٌم- االختبارات  )طرق ووسائل تحلٌل الفرد ٌاسمٌن عبدالمنعم فتوح ابراهٌم كشن مستجد ١٢٩١٠٥٤٥١

مفهوم ومراحل وأنواع ضغوط العملاحمد دمحم دمحم دمحم طه جاب هللا مستجد ١٣٠١٠٥٤٥٢

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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